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Algemene	  Beschouwingen	  2016	  
	  
Inleiding	  
	  
Eind	  vorig	  jaar	  zag	  de	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  2015	  als	  een	  jaar,	  waarin	  
we,	  met	  de	  financiën	  op	  orde,	  klaar	  waren	  voor	  de	  transities	  in	  het	  sociale	  domein,	  als	  een	  
jaar	  waarin	  we	  vooruit	  konden	  met	  het	  nieuwe	  coalitieakkoord.	  In	  2015	  voortvarend	  aan	  de	  
slag	  met	  de	  opgave	  om	  zoveel	  mogelijk	  kosten	  te	  besparen,	  door	  o.a.	  in	  samenwerking	  met	  
andere	  gemeentes	  uitvoering	  te	  geven	  aan	  de	  vele	  nieuwe	  wettelijke	  taken	  voor	  onze	  
gemeente	  en	  om	  onze	  inwoners	  de	  kwaliteit	  en	  continuïteit	  te	  bieden	  die	  ze	  mogen	  
verwachten.	  Onze	  belangrijkste	  opgave	  daarbij	  vormde	  en	  vormt,	  invulling	  geven	  aan	  de	  
nieuwe	  taken	  in	  het	  sociaal	  domein,	  waarvoor	  de	  gemeente	  verantwoordelijk	  werd.	  Maar	  
we	  stelden	  ons	  ook	  ten	  doel	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  aan	  het	  werk	  te	  helpen,	  ervoor	  te	  
zorgen	  dat	  De	  Ronde	  Venen	  een	  veilige	  gemeente	  blijft,	  	  ervoor	  zorgen	  dat	  er	  voldoende	  
betaalbare	  woningen	  gebouwd	  kunnen	  worden	  en	  uitvoering	  te	  geven	  aan	  een	  uitdagend	  
duurzaamheidsbeleid.	  
	  
De	  Voorjaarsnota	  2015	  laat	  een	  ander	  beeld	  zien.	  Vrijwel	  iedereen	  onderkent	  dat	  
(gemeentelijke)	  samenwerking	  op	  veel	  beleidsterreinen	  onvermijdelijk	  is	  om	  toekomst	  
bestendig	  te	  zijn	  en	  om	  te	  kunnen	  blijven	  voldoen	  aan	  alle	  wettelijke	  eisen	  die	  de	  
rijksoverheid	  aan	  onze	  gemeente	  stelt.	  Toch	  heeft	  een	  meerderheid	  van	  de	  gemeenteraad	  
niet	  in	  willen	  stemmen	  met	  de	  voorstellen	  die	  het	  college	  hiertoe	  heeft	  gedaan.	  De	  geplande	  
kwaliteits-‐	  en	  efficiencyverbeteringen	  kwamen	  daardoor	  grotendeels	  niet	  van	  de	  grond.	  
	  
Door	  deze	  ontwikkelingen	  en	  het	  sobere	  investeringsbeleid	  van	  de	  afgelopen	  jaren	  is	  de	  
vraag	  nu	  minder	  hoe	  we	  uitvoering	  gaan	  geven	  aan	  onze	  plannen,	  maar	  meer	  of	  en	  welke	  
plannen	  we	  gaan	  uitvoeren.	  Welke	  taken	  kunnen	  en	  willen	  we	  nog	  uitvoeren,	  hoe	  doen	  we	  
dat	  en	  hoe	  financieren	  we	  de	  opgaven	  en	  uitdagingen	  die	  voor	  ons	  liggen	  ?	  
Dat	  is	  wat	  mijn	  fractie	  betreft	  de	  hamvraag	  na	  het	  lezen	  van	  deze	  Voorjaarsnota	  en	  de	  
balans	  die	  het	  college	  daarin	  opmaakt.	  Een	  vraag	  die	  op	  zich	  al	  niet	  makkelijk	  te	  
beantwoorden	  is,	  maar	  waarvan	  de	  beantwoording	  des	  te	  lastiger	  wordt,	  als	  er	  keuzes	  
gemaakt	  moeten	  worden	  zonder	  dat	  er	  een	  goede	  takendiscussie	  gevoerd	  is.	  Toch	  zal	  een	  
deel	  van	  het	  antwoord,	  de	  zoekrichting,	  nu	  wel	  moeten	  worden	  aangegeven.	  De	  fractie	  van	  
PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  zal	  dat	  in	  deze	  beschouwingen	  doen.	  Hoewel	  het	  minder	  
pakkend	  leeswerk	  oplevert,	  doe	  ik	  dat	  namens	  de	  fractie	  dit	  keer	  per	  beleidsterrein,	  omwille	  
van	  de	  overzichtelijkheid.	  
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Verkeer,	  Vervoer	  en	  Waterstaat	  
De	  toekomstige	  beheerplannen	  voor	  wegen	  en	  kunstwerken	  werpen	  hun	  schaduw	  ver	  
vooruit.	  Daarbij	  is	  duidelijk	  dat	  er	  in	  het	  onderhoud	  van	  onze	  wegen	  en	  kunstwerken	  
geïnvesteerd	  moet	  worden.	  De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  vindt	  dat	  daarbij	  
de	  veiligheid	  voor	  onze	  inwoners	  voorop	  moet	  staan.	  Veiligheid	  op	  fietspaden	  is	  in	  dat	  kader	  
voor	  de	  fractie	  een	  prioriteit.	  	  Wij	  vragen	  het	  college	  of	  zij	  bereid	  is	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  
de	  doelmatigheid	  van	  en	  het	  mogelijke	  gevaar	  dat	  wordt	  veroorzaakt	  door	  fietspaaltjes.	  
De	  provincie	  gaat	  inzetten	  op	  een	  netwerk	  van	  regionale	  snelfietsroutes	  (conform	  het	  
nieuwe	  coalitieakkoord).	  Belangrijk	  hierbij	  is	  dat	  deze	  routes	  niet	  stoppen	  bij	  de	  
dorpsgrenzen,	  maar	  dat	  gemeentes	  er	  voor	  zorgen	  dat	  fietsroutes	  goed	  op	  elkaar	  aansluiten	  
en	  er	  een	  hoogwaardig	  en	  snel	  fietsnetwerk	  komt.	  Mijn	  fractie	  vraagt	  het	  college	  te	  bezien	  
hoe	  De	  Ronde	  Venen	  bij	  kan	  dragen	  aan	  versterking	  van	  ons	  eigen	  fietsnetwerk	  en	  hoe	  er	  
zoveel	  mogelijk	  kan	  worden	  aangesloten	  op	  het	  provinciaal	  fietsnetwerk.	  	  

Voor	  de	  investeringen	  aan	  de	  wegen	  die	  technisch	  gezien	  nodig	  zijn,	  is	  vooralsnog	  geen	  geld.	  
Een	  verlaging	  van	  het	  noodzakelijke	  budget	  behoort	  tot	  de	  mogelijkheden.	  Voor	  onze	  fractie	  
is	  dat	  een	  serieuze	  optie	  en	  dat	  betekent,	  dat	  bepaalde	  wegen	  mogen	  worden	  afgesloten	  
voor	  doorgaand	  gemotoriseerd	  verkeer	  en	  dat	  categorieën	  van	  wegen	  mogen	  worden	  
aangepast.	  	  Beter	  een	  verminderde	  en	  veilige	  toegankelijkheid	  dan	  maximale	  bereikbaarheid	  
via	  onveilige	  wegen.	  
	  
De	  congestie	  op	  de	  N201	  vraagt	  om	  een	  oplossing.	  Die	  ligt	  niet	  in	  het	  verbreden	  van	  de	  
N201,	  maar	  in	  verbetering	  van	  de	  aansluiting	  van	  de	  N201	  op	  de	  A2.	  Die	  oplossing	  moet	  in	  
elk	  geval	  zo	  vorm	  gegeven	  worden	  dat	  deze	  	  geen	  verkeer	  aanzuigende	  werking	  heeft	  voor	  
N201.	  Onze	  voorkeur	  blijft	  erop	  gericht	  te	  streven	  naar	  afwikkeling	  van	  het	  vrachtverkeer	  uit	  
Aalsmeer	  via	  de	  A9	  naar	  de	  A2.	  
	  
Economische	  zaken	  
De	  focus	  van	  de	  economische	  ontwikkelingen	  ligt	  in	  de	  Voorjaarsnota	  op	  Mijdrecht.	  Op	  zich	  
is	  dat	  te	  begrijpen.	  Mijdrecht	  is	  de	  grootste	  kern	  en	  daar	  zijn	  de	  problemen	  in	  de	  
detailhandel,	  	  en	  met	  betrekking	  tot	  leegstand	  op	  het	  bedrijventerrein	  het	  grootst.	  Toch	  
vraagt	  onze	  fractie	  aandacht	  voor	  de	  andere	  kernen	  en	  dan	  met	  name	  voor	  Vinkeveen	  en	  
Abcoude.	  Ook	  deze	  kernen	  kennen	  economische	  bedrijvigheid	  die	  onder	  druk	  staat.	  De	  
Ronde	  Venen	  is	  een	  gemeente	  met	  acht	  gelijkwaardige	  kernen	  en	  niet	  Mijdrecht	  met	  zeven	  
satellietkernen.	  	  	  
Bovenstaande	  betekent	  desalniettemin	  dat	  er	  gezocht	  moet	  worden	  naar	  oplossingen	  voor	  
de	  problemen	  in	  de	  detailhandel	  in	  met	  name	  Mijdrecht.	  De	  verruiming	  in	  de	  mogelijkheid	  
tot	  openstelling	  van	  winkels	  op	  zondag	  is	  daarbij	  een	  goede	  stap	  geweest.	  Al	  is	  de	  hier	  
gepleegde	  	  `overkill`	  	  weinig	  zinvol	  en	  onnodig	  provocerend	  voor	  bepaalde	  groepen	  in	  onze	  
samenleving.	  	  
De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  ziet	  ruimte	  voor	  het	  vestigen	  van	  een	  
supermarkt	  op	  de	  voormalige	  stationslocatie	  in	  Mijdrecht.	  Dit	  gebied	  grenst	  aan	  het	  centrum	  
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van	  Mijdrecht	  en	  onderscheidt	  zich	  daarmee	  van	  het	  overige	  deel	  van	  het	  bedrijventerrein.	  
De	  afstand	  vanaf	  deze	  locatie	  naar	  het	  centrum	  is	  niet	  groter	  dan	  die	  vanaf	  winkelcentrum	  
Adelhof	  naar	  het	  centrum.	  Mijn	  fractie	  vraagt	  het	  college	  nog	  eens	  met	  creativiteit	  te	  kijken	  
naar	  deze	  mogelijkheid	  en	  een	  mogelijke	  verkoop	  van	  een	  deel	  van	  de	  stationslocatie	  aan	  
een	  grootwinkelbedrijf	  nadrukkelijk	  te	  betrekken	  bij	  haar	  zoektocht	  naar	  extra	  inkomsten.	  	  
	  
Een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  economisch	  beleid	  zou	  volgens	  mijn	  fractie	  een	  
marketingbeleid	  voor	  onze	  gemeente	  moeten	  zijn.	  Goede	  marketing	  zet	  de	  gemeente	  op	  
veel	  terreinen	  op	  de	  kaart.	  De	  afgelopen	  jaren	  is	  de	  term	  “op	  de	  kaart	  zetten”	  vaak	  gevallen,	  
maar	  een	  samenhangend	  plan	  ontbreekt.	  Is	  het	  college	  bereid	  om	  een	  gedegen	  
marketingplan	  te	  laten	  opstellen	  voor	  onze	  gemeente	  ?	  Een	  goed	  marketingplan	  benoemt	  
de	  sterktes	  maar	  juist	  ook	  de	  zwaktes	  van	  onze	  gemeente,	  zodat	  gericht	  beleid	  kan	  worden	  
gemaakt.	  Het	  plan	  zou	  bijvoorbeeld	  geschreven	  kunnen	  worden	  als	  afstudeeropdracht	  voor	  
een	  masterstudie.	  Bij	  voorkeur	  in	  samenwerking	  met	  andere	  gemeentes	  in	  de	  
metropoolregio.	  
	  
Onderwijs	  
De	  aandacht	  op	  het	  terrein	  van	  onderwijs	  zal	  de	  komende	  jaren	  vooral	  uitgaan	  naar	  het	  
teruglopend	  aantal	  leerlingen	  en	  de	  huisvesting	  van	  scholen.	  Het	  is	  goed	  te	  constateren	  dat	  
het	  college	  hierover	  met	  de	  schoolbesturen	  in	  gesprek	  is.	  De	  oplossing	  voor	  het	  probleem	  
van	  het	  overschot	  aan	  klaslokalen	  ligt	  in	  herschikking	  van	  scholen.	  Niet	  alleen	  in	  Mijdrecht	  
maar	  ook	  in	  Vinkeveen.	  Mijn	  fractie	  vraagt	  van	  het	  college	  hierbij	  een	  proactieve	  houding.	  
Niet	  afwachten	  tot	  een	  schoolbestuur	  iets	  vraagt,	  maar	  zelf	  ideeën	  aandragen	  die	  mogelijk	  
voor	  de	  besturen	  acceptabel	  zijn.	  	  
Bij	  het	  opstellen	  van	  een	  Integraal	  Huisvestings	  Plan	  moet	  er	  actief	  gekeken	  worden	  naar	  de	  
mogelijkheid	  scholen	  gecombineerd	  te	  huisvesten	  en	  te	  verplaatsen.	  	  
De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  wil	  dat	  het	  college	  actief	  kijkt	  naar	  de	  
mogelijkheid	  om	  de	  Josefschool,	  de	  Pijlsstaartschool,	  de	  bibliotheek	  en	  dorpshuis	  De	  Boei	  
onder	  te	  brengen	  in	  een	  multifunctioneel	  gebouw	  op	  een	  andere	  locatie.	  De	  vrijvallende	  
(inbreit)	  locaties	  zijn	  zeer	  geschikt	  voor	  woningen	  voor	  senioren	  en	  mogelijk	  starters	  en	  
kunnen	  worden	  gebruikt	  voor	  woningbouw	  om	  het	  plan	  te	  financieren.	  Vanzelfsprekend	  in	  
nauw	  overleg	  met	  alle	  betrokken	  partijen.	  
	  
Cultuur,	  recreatie	  en	  sport	  
De	  ontwikkelingen	  rond	  de	  Vinkeveense	  Plasssen	  zijn	  in	  volle	  gang.	  Het	  is	  goed	  te	  
constateren	  dat	  Provinciale	  Staten	  1,3	  miljoen	  euro	  subsidie	  beschikbaar	  heeft	  gesteld	  en	  
dat	  er	  mogelijk	  nog	  meer	  geld	  beschikbaar	  komt	  de	  komende	  jaren.	  Hoe	  het	  ook	  zij,	  het	  is	  
van	  belang	  dat	  het	  nieuwe	  bestemmingsplan	  Vinkeveense	  Plassen	  voortvarend	  wordt	  
opgepakt.	  De	  basis	  van	  dat	  plan	  moet	  vooral	  zijn;	  rustige	  natuurgericht	  recreatie.	  Hierbij	  kan	  
zonering	  van	  de	  plassen	  een	  goede	  rol	  spelen.	  In	  deze	  zonering	  kan	  gekeken	  worden	  naar	  
(uitbreiding	  van)	  de	  verblijfsmogelijkheden	  op	  de	  plassen.	  In	  dat	  kader	  vraagt	  mijn	  fractie	  
het	  college	  na	  te	  denken	  over	  de	  mogelijkheid	  om	  recreanten	  die	  meerdere	  dagen	  op	  de	  



4	  
	  

eilanden	  verblijven	  hiervoor	  extra	  te	  laten	  betalen.	  Daarnaast	  vindt	  mijn	  fractie	  het	  heffen	  
van	  bruggeld	  nog	  steeds	  een	  goede	  optie	  om	  meer	  inkomsten	  te	  generen.	  Bovendien	  wordt	  
hiermee	  bereikt	  dat	  degene	  voor	  wie	  de	  bruggen	  bediend	  worden,	  de	  varende	  toerist,	  	  
betaalt	  voor	  het	  gebruik	  en	  niet	  alle	  toeristen	  zoals	  nu	  het	  geval	  is.	  
Bij	  de	  Vinkeveense	  Plassen	  hoort	  een	  veenmuseum.	  Mijn	  fractie	  vindt	  dat	  de	  gemeente	  een	  
museum	  moet	  faciliteren,	  maar	  alleen	  op	  basis	  van	  een	  gedegen	  ondernemingsplan	  dat	  de	  
levensvatbaarheid	  aantoont.	  Een	  dergelijk	  plan	  is	  op	  dit	  moment	  nog	  niet	  voor	  handen.	  	  
	  
De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  heeft	  vorig	  jaar	  een	  motie	  ingediend	  om	  
Bibliotheek	  Angstel	  Vecht	  en	  Venen	  de	  ruimte	  te	  geven	  om	  bezuinigingen	  te	  realiseren.	  Het	  
achterliggende	  doel	  was,	  behoud	  van	  onze	  Bibliotheken.	  Dat	  doel	  houden	  we	  overeind.	  Wat	  
onze	  fractie	  betreft	  blijven	  Bibliotheken	  behouden.	  Over	  de	  precieze	  vorm	  gaan	  we	  graag	  in	  
gesprek.	  Bij	  bibliotheken	  gaat	  het	  om	  meer	  dan	  alleen	  boeken	  uitlenen.	  Ze	  vervullen	  een	  
maatschappelijke	  functie	  ook	  in	  het	  sociaal	  domein.	  Te	  denken	  valt	  aan	  bestrijding	  van	  
eenzaamheid,	  voorkomen	  van	  laaggeletterdheid,	  omgaan	  met	  digitalisering	  van	  de	  
samenleving.	  	  De	  functie	  van	  de	  bibliotheek	  zou	  eerder	  moeten	  worden	  uitgebreid	  dan	  
beperkt.	  De	  “Bieb”	  als	  algemene	  vraagbaak	  voor	  iedereen.	  
	  
In	  deze	  beschouwingen	  is	  aandacht	  voor	  een	  zwemvoorziening	  in	  Abcoude	  weer	  op	  zijn	  
plaats.	  Het	  streven	  van	  mijn	  fractie	  is	  nog	  steeds	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  zo’n	  voorziening	  
blijft	  bestaan.	  We	  dringen	  er	  bij	  het	  college	  nogmaals	  op	  aan,	  om	  in	  overleg	  met	  alle	  partijen	  
goed	  kijken	  naar	  alternatieve	  financiering	  en	  gebruiksmogelijkheden.	  
	  
Tot	  slot	  de	  stichting	  Jongeren	  Actief.	  De	  stichting	  heeft	  een	  belangrijke	  functie.	  Het	  aantal	  
mensen	  dat	  een	  beroep	  doet	  op	  de	  stichting	  groeit.	  De	  fractie	  PvdA-‐GroenLinks-‐
LokaalSociaal	  vindt	  dan	  ook	  dat	  deze	  stichting	  voldoende	  budget	  moet	  krijgen	  voor	  een	  
goede	  uitvoering	  van	  haar	  taken.	  Een	  goed	  fundtionerende	  stichting	  heeft	  tot	  gevolg	  dat	  er	  
elders	  indirect	  geld	  wordt	  bespaard.	  	  
	  
Sociale	  voorzieningen	  en	  maatschappelijke	  dienstverlening.	  
Onze	  gemeente	  werd	  onlangs	  in	  het	  TV-‐programma	  Kassa	  als	  positief	  voorbeeld	  genoemd	  
voor	  de	  wijze	  waarop	  gemeentes	  uitvoering	  kunnen	  geven	  aan	  de	  transities	  in	  het	  sociaal	  
domein.	  Dat	  is	  een	  compliment	  waard	  aan	  ons	  college	  en	  aan	  onze	  ambtenaren	  die	  daar	  
dagelijks	  hard	  aan	  werken.	  Genoemd	  worden	  in	  een	  TV-‐programma	  is	  natuurlijk	  leuk,	  maar	  
belangrijker	  is	  te	  constateren	  dat	  dat	  compliment	  terecht	  was.	  De	  Ronde	  Venen	  doet	  het	  
goed	  als	  het	  gaat	  om	  de	  uitvoering	  van	  de	  transities.	  	  
Dat	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  alles	  zonder	  problemen	  verloopt.	  Echter	  welk	  probleem	  er	  ook	  
opduikt,	  prioriteit	  één	  is	  dat	  onze	  inwoners	  daar	  zo	  weinig	  mogelijk	  van	  merken.	  Om	  dat	  te	  
bereiken	  heeft	  het	  college	  aan	  aantal	  maatregelen	  genomen.	  Belangrijk	  daarbij	  is	  dat	  
problemen	  (bij	  bijvoorbeeld	  de	  SVB)	  achter	  de	  schermen	  worden	  opgelost.	  Dat	  betekent	  
onder	  andere	  dat	  De	  Ronde	  Venen	  alle	  PGB’s	  vooruit	  betaalt,	  zodat	  de	  zorgvrager	  niet	  
zonder	  geld	  komt	  te	  zitten.	  We	  behoren	  daarmee	  tot	  de	  17	  gemeenten	  die	  dat	  doen.	  Het	  
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betekent	  ook	  dat	  we	  klachten	  voortvarend	  oppakken.	  Daarnaast	  heeft	  De	  Ronde	  Venen	  
gezorgd	  voor	  flexibele	  contracten	  met	  zorgaanbieders.	  Wanneer	  er	  minder	  zorg	  wordt	  
geleverd	  betalen	  we	  ook	  minder.	  	  
Alhoewel	  we	  het	  goed	  doen	  als	  gemeente	  vraagt	  de	  uitvoering	  van	  de	  transities	  continu	  
scherpe	  aandacht.	  Daarbij	  is	  een	  goede	  monitoring	  van	  de	  open-‐einde-‐regelingen	  van	  groot	  
belang.	  	  De	  handicap	  daarbij	  is	  dat	  er	  voor	  een	  goede	  monitoring	  gegevens	  van	  de	  
zorgaanbieders	  nodig	  zijn,	  die	  slechts	  ten	  dele	  beschikbaar	  worden	  gesteld.	  Dat	  maakt	  
sturing	  lastig.	  De	  fractie	  is	  benieuwd	  naar	  de	  eerste	  resultaten	  van	  het	  onlangs	  met	  de	  raad	  
besproken	  monitoringsmodel	  en	  evalueert	  dat	  model	  graag,	  zodra	  betrouwbare	  trends	  
zichtbaar	  worden.	  
De	  uitvoering	  van	  de	  transities	  kost,	  zo	  kunnen	  we	  constateren,	  meer	  geld	  dan	  
gebudgetteerd.	  Om	  de	  positieve	  lijn	  vast	  te	  houden,	  slagvaardig	  en	  probleemoplossend	  te	  
kunnen	  blijven	  opereren	  en	  de	  zorg	  te	  kunnen	  blijven	  bieden	  die	  nodig	  is,	  	  moet	  er	  
geïnvesteerd	  worden	  in	  mensen	  en	  middelen.	  Problemen	  die	  door	  anderen	  worden	  
veroorzaakt	  moeten	  wij	  oplossen	  en	  dat	  kost	  geld.	  Geld	  dat	  we	  indirect	  investeren	  in	  
mensen	  die	  dat	  nodig	  hebben	  en	  die	  daarvoor	  op	  onze	  organisatie	  zijn	  aangewezen.	  
	  
De	  afgelopen	  jaren	  is	  er	  veel	  aandacht	  geweest	  voor	  de	  rol	  van	  de	  wijkteams.	  Deze	  hebben	  
vorm	  gekregen	  en	  vervullen	  hun	  rol.	  Echter	  de	  gemeente	  krijgt	  steeds	  meer	  taken	  te	  
verwerken,	  maar	  krijgt	  tegelijkertijd	  minder	  geld.	  Hier	  is	  een	  rol	  voor	  de	  wijkteams	  
weggelegd.	  	  De	  samenwerking	  tussen	  gemeente,	  inwoners,	  maatschappelijke	  organisaties	  en	  
bedrijven	  moet	  geïntensiveerd	  worden.	  Die	  opdracht	  geven	  we	  het	  college	  mee.	  Gelukkig	  
wonen	  we	  in	  een	  gemeente	  waar	  die	  samenwerking	  al	  goed	  functioneert.	  Dat	  geeft	  
vertrouwen	  in	  de	  kansen	  die	  uit	  die	  verdergaande	  samenwerking	  kunnen	  ontstaan.	  	  
	  
Volksgezondheid,	  milieu	  en	  duurzaamheid.	  
De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  is	  tevreden	  met	  de	  inzet	  van	  het	  college	  en	  het	  
verzet	  tegen	  de	  voorgenomen	  verhoging	  van	  de	  maximum	  snelheid	  naar	  130	  op	  de	  A2.	  	  
	  
De	  Ronde	  Venen	  draagt	  de	  millennium-‐doelstellingen	  uit.	  De	  huidige	  doelstellingen	  lopen	  tot	  
2015.	  De	  nieuwe	  doelstellingen	  gelden	  voor	  de	  periode	  tot	  2030.	  Mijn	  fractie	  vraagt	  het	  
college	  om	  daarin	  te	  participeren	  via	  het	  op	  te	  stellen	  VNG-‐programma.	  Op	  deze	  manier	  
dragen	  we	  bij	  aan	  continuering	  en	  verbetering	  van	  duurzaamheidsdoelstellingen	  maar	  ook	  
aan	  bestrijden	  van	  armoede	  in	  de	  wereld.	  
	  
De	  veranderingen	  in	  de	  landbouw	  leiden	  tot	  schaalvergroting	  van	  agrarische	  bedrijven.	  Mijn	  
fractie	  is	  van	  mening	  dat	  hiervoor	  maar	  zeer	  beperkt	  ruimte	  is	  in	  onze	  gemeente.	  Er	  zou	  een	  
verandering	  moeten	  komen	  in	  het	  denken	  rond	  landbouw	  en	  de	  doelstellingen	  daarin.	  Is	  het	  
college	  bereid	  in	  te	  zetten	  op	  het	  bevorderen	  van	  biologische	  landbouw	  en	  dit	  te	  verwerken	  
in	  op	  te	  stellen	  ruimtelijke	  plannen	  ?	  
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Al	  jaren	  zijn	  de	  reserves	  riool-‐	  en	  afvalstoffenheffing	  onderwerp	  van	  discussie.	  Met	  name	  de	  
eventuele	  overschotten	  en	  hoe	  daarmee	  om	  te	  gaan	  keren	  telkens	  terug.	  Mijn	  fractie	  is	  er	  
voorstander	  van	  om	  eventuele	  overschotten	  in	  te	  zetten	  voor	  mogelijkheden	  om	  geld	  te	  
generen	  met	  afvalverwerking.	  Te	  denken	  valt	  aan	  het	  zelf	  verwerken	  en	  sorteren	  van	  
kleding.	  Hierbij	  snijdt	  het	  mes	  aan	  twee	  kanten.	  Er	  wordt	  geld	  voor	  verwerking	  bespaard	  en	  
er	  kunnen	  mensen	  aan	  werk	  worden	  geholpen,	  hetgeen	  minder	  uitkeringsgelden	  tot	  gevolg	  
heeft.	  Wij	  vragen	  van	  het	  college	  om	  inwoners	  uit	  te	  nodigen	  hiervoor	  met	  ideeën	  te	  komen	  
die	  passen	  in	  dit	  concept.	  Ook	  samenwerking	  met	  andere	  gemeentes,	  bijvoorbeeld	  
Amsterdam	  kan	  leiden	  tot	  het	  genereren	  van	  inkomsten,	  die	  ten	  goede	  kunnen	  komen	  aan	  
onze	  inwoners.	  Mijn	  fractie	  vraagt	  het	  college	  om	  hier	  serieus	  naar	  te	  kijken	  en	  voorstellen	  
hieromtrent	  aan	  de	  raad	  voor	  te	  leggen.	  
	  
De	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal-‐fractie	  gaat	  ervan	  uit	  dat	  het	  programmaplan	  
Duurzaamheid	  onverkort	  wordt	  uitgevoerd	  en	  dat	  het	  college	  alles	  in	  het	  werk	  stelt	  om	  het	  
besluit	  van	  de	  raad	  plaatsing;	  van	  zonnepanelen	  langs	  de	  A2,	  	  tot	  uitvoering	  te	  laten	  komen.	  
In	  aansluiting	  hierop	  steunt	  de	  fractie	  het	  idee	  om	  te	  bezien	  in	  hoeverre	  (delen	  van)	  
gemeentegronden	  beschikbaar	  kunnen	  komen	  voor	  het	  plaatsen	  van	  meer	  zonnepanelen.	  
	  
Ruimtelijke	  ordening	  en	  volkshuisvesting	  
“Aansluiting	  van	  vraag	  en	  aanbod	  v.w.b.	  de	  woningvoorraad”	  stelt	  het	  college	  zich	  ten	  doel	  
voor	  2016.	  Bijna	  een	  vanzelfsprekendheid	  zou	  je	  zeggen.	  De	  praktijk	  is	  echter	  weerbarstiger	  
dan	  de	  theorie	  zo	  blijkt.	  De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  is	  dan	  ook	  tevreden	  
met	  het	  voornemen	  van	  het	  college	  om	  met	  corporaties	  controleerbare	  en	  toetsbare	  
prestatieafspraken	  te	  maken.	  Dat	  duidt	  erop	  dat	  er	  meerder	  corporaties	  een	  rol	  kunnen	  
gaan	  vervullen	  in	  onze	  gemeente.	  Specifiek	  worden	  woningen	  voor	  starters,	  en	  
levensloopbestendige	  woningen	  voor	  ouderen	  genoemd.	  Twee	  doelgroepen	  die	  naar	  de	  
mening	  van	  mijn	  fractie	  nog	  steeds	  extra	  aandacht	  behoeven.	  
Niet	  tevreden	  is	  mijn	  fractie	  met	  de	  ambities	  betreffende	  de	  EPC	  norm.	  Die	  norm	  moet	  
gewoon	  0	  zijn.	  Het	  moet	  een	  vanzelfsprekendheid	  zijn	  dat	  ontwikkelaars	  in	  De	  Ronde	  Venen	  
alleen	  kunnen	  inschrijven	  indien	  ze	  woningen	  met	  een	  EPC	  norm	  van	  0	  bouwen.	  Energie-‐
neutrale	  woningen	  moeten	  de	  norm	  zijn.	  Dat	  is	  goed	  voor	  het	  milieu	  en	  voor	  de	  bewoners.	  
Bovendien	  sluit	  die	  ambitie	  aan	  bij	  de	  wens	  en	  noodzaak	  om	  de	  uitstoot	  van	  CO2	  terug	  te	  
dringen.	  Die	  noodzaak	  blijkt	  uit	  een	  recentelijke	  rechterlijke	  uitspraak.	  Hierin	  is	  bepaald	  dat	  
de	  Nederlandse	  Staat	  in	  2020	  de	  uitstoot	  van	  CO2	  met	  tenminste	  25	  %	  moet	  hebben	  
teruggebracht	  ten	  opzichte	  van	  het	  niveau	  van	  1990,	  daar	  waar	  slechts	  17%	  wordt	  gehaald.	  
	  
Wij	  zijn	  de	  eerste	  generatie	  die	  met	  de	  gevolgen	  van	  klimaat	  veranderingen	  te	  maken	  krijgt	  
en	  de	  laatste	  die	  er	  nog	  iets	  aan	  kan	  doen.	  
	  
Naast	  de	  EPC	  norm	  vraagt	  mijn	  fractie	  aandacht	  voor	  het	  convenant	  Marickenland.	  Het	  
convenant	  loopt	  af	  per	  31-‐12-‐15.	  Wij	  vragen	  het	  college	  om	  actief	  in	  gesprek	  te	  blijven	  met	  
de	  provincie	  omtrent	  de	  mogelijkheden	  tot	  ontwikkelen	  van	  natuur.	  	  
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Het	  laatste	  onderdeel	  op	  dit	  beleidsterrein	  betreft	  de	  nieuwe	  VTH-‐taken	  en	  de	  daarmee	  
gepaard	  gaande	  noodzakelijke	  ontwikkelingen	  in	  de	  organisatie.	  Uiteraard	  is	  mijn	  fractie	  
oplettend	  als	  het	  gaat	  om	  formatie-‐uitbreiding.	  Echter	  gezien	  het	  enorme	  takenpakket	  dat	  in	  
de	  toekomst	  op	  het	  bordje	  van	  onze	  gemeente	  komt	  te	  liggen	  kunnen	  wij	  begrijpen	  dat	  
uitbreiding	  van	  de	  formatie	  hiervoor	  noodzakelijk	  is.	  	  
	  
Algemeen	  bestuur	  en	  samenwerking	  en	  Financiën	  
Vorig	  jaar	  bij	  de	  discussie	  rond	  het	  samenwerkingsverband	  DUO+	  heb	  ik	  namens	  de	  fractie	  al	  
aangegeven	  overtuigd	  te	  zijn	  van	  de	  noodzaak	  tot	  vergaande	  samenwerking	  met	  andere	  
gemeentes	  en	  organisaties.	  	  Zonder	  samenwerking	  kunnen	  we	  onvoldoende	  kwaliteit	  
leveren	  aan	  onze	  inwoners,	  zonder	  uitbreiding	  van	  organisatie	  en	  middelen.	  Wij	  steunen	  dan	  
ook	  het	  voornemen	  van	  het	  college	  een	  actievere	  rol	  te	  spelen	  in	  de	  regionale	  alliantie	  
Amstelland-‐Meerlanden.	  
	  
Uiteraard	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  te	  kiezen	  voor	  het	  verlagen	  van	  het	  ambitieniveau	  en	  het	  
schrappen	  van	  uit	  te	  voeren	  taken	  of	  voor	  het	  heffen	  van	  meer	  belastingen.	  De	  oplossing	  ligt	  
in	  een	  mix	  van	  de	  drie	  mogelijkheden.	  Mijn	  fractie	  is	  graag	  bereid	  die	  discussie	  na	  het	  
zomerreces	  aan	  te	  gaan.	  Het	  verhogen	  van	  de	  OZB	  is	  voor	  mijn	  fractie	  bespreekbaar.	  De	  
tendens	  is	  dat	  we	  met	  zijn	  allen	  steeds	  meer	  willen,	  maar	  er	  steeds	  minder	  voor	  willen	  
betalen.	  Dat	  is	  begrijpelijk,	  wie	  wil	  dat	  niet	  ?,	  maar	  de	  vraag	  is	  of	  het	  ook	  realistisch	  is.	  
Mijn	  fractie	  ziet	  de	  noodzaak	  van	  nu	  investeren	  in.	  Nu	  niet	  investeren	  betekent	  dat	  we	  op	  
een	  later	  moment	  nog	  veel	  meer	  onvermijdelijk	  hogere	  investeringen	  zullen	  moeten	  doen.	  
	  
De	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  fractie	  gaat	  graag	  in	  gesprek	  met	  	  inwoners,	  organisaties,	  
het	  college	  en	  de	  politieke	  partijen	  bij	  de	  zoektocht	  naar	  toekomstbestendige	  oplossingen.	  
Mijn	  fractie	  staat	  daarbij	  open	  voor	  goede	  voorstellen,	  onder	  het	  motto:	  Een	  democratische	  
discussie	  betekent	  onderhandelen	  over	  voorstellen,	  niet	  over	  meningen.	  
	  
We	  geven	  daarom	  onderstaand	  alvast	  aan,	  aan	  welke	  zaken	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  
daarbij	  denkt.	  Voor	  zover	  deze	  nog	  niet	  in	  bovenstaande	  paragraven	  zijn	  benoemd	  is	  een	  
kleine	  toelichting	  gegeven.	  
	  
Inkomsten	  genereren	  

• Heffen	  van	  bruggelden	  
• Een	  extra	  vergoeding	  vragen	  voor	  langere	  recreatie	  op	  de	  eilanden	  
• Verkopen	  van	  openbaar	  groen.	  
• Gronden	  gebruiken	  (koop/pacht)	  voor	  het	  plaatsen	  van	  zonnepanelen	  
• Als	  gemeente	  zelf	  taken	  uitvoeren	  in	  het	  kader	  van	  	  afvalverwerking.	  
• Verhogen	  van	  de	  OZB	  (zonder	  daar	  nu	  direct	  een	  bedrag	  aan	  te	  koppelen).	  
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Kosten	  besparen.	  

• Afsluiten	  en	  hercategoriseren	  van	  wegen.	  
• Beperken	  van	  openstelling	  van	  het	  gemeentehuis.	  Hier	  moet	  dan	  wel	  een	  verbeterde	  

digitale	  toegankelijkheid	  tegenover	  staan.	  Daarnaast	  moet	  er	  vanuit	  de	  gemeente	  een	  
goede,	  duidelijke	  en	  actieve	  voorlichtingscampagne	  gestart	  worden,	  met	  bijvoorbeeld	  
een	  wekelijks	  artikel	  in	  de	  kranten.	  

• Uitbreiding	  van	  samenwerking	  met	  andere	  gemeentes.	  
• 	  “Omdenken”,	  ofwel	  anders	  denken.	  

Als	  algemeen	  uitgangspunt	  voor	  de	  te	  voeren	  discussie	  en	  de	  wijze	  waarop	  naar	  het	  
uitvoeren	  van	  gemeentelijke	  taken	  moet	  worden	  gekeken	  zou	  het	  	  Right	  to	  Challenge	  
(www.righttochallenge.nl)	  moeten	  gelden.	  Dit	  houdt	  in	  het	  recht	  van	  burgers	  om,	  in	  dit	  
geval,	  de	  gemeente,	  uit	  te	  dagen	  wanneer	  ze	  denken	  bepaalde	  taken	  beter	  (en	  
goedkoper)	  te	  kunnen	  uitvoeren	  dan	  de	  overheid.	  	  	  
	  
Zo	  brengen	  we	  politiek	  en	  burger	  dichter	  bij	  elkaar.	  

	  
	  
Tot	  slot	  
	  
Afsluitend	  dank	  ik	  namens	  de	  fractie	  allen	  die	  zich	  professioneel	  of	  vrijwillig	  inzetten	  voor	  
onze	  gemeente	  en	  de	  ondersteuning	  die	  de	  fractie	  bij	  haar	  werk	  heeft	  gekregen.	  

Namens	  de	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  

Ernst	  Schreurs	  

	  
	  
	  
	  


